
 
 
 

SAK 4: Innkomne forslag 
 

1. Forslag fra styret i Fagforbundet Bergen: Årsmøtet bevilger kr. 5500 til 
Palestinakomiteens Faglige utvalg. 

2. Forslag fra hyttestyret:  
 
Sak til behandling på årsmøte 24. januar 2022 i Fagforbundet Bergen avdeling 056 
  
Sak om årsmøtebevilgning og utarbeiding av en helhetlig plan for vedlikehold, drift og 
oppgradering av medlemmenes fagforeningshytten Kvamsoll, Jensahaugen 24, 
Samnanger kommune. 
  
Innledning: 
Som det fremkommer av årsmeldinger fra hyttestyret i Kvamsoll er foreningshytten 
driftet av frivillige i et hyttestyre. Det har fremkommet over en årrekke at forefallende 
vedlikeholdsarbeid er utført.  
Formålet med fagforeningshytten har vært gi et lavterskeltilbud for medlemmer og 
andre interesserte med god tilgang til utendørs fritidsaktiviteter gjennom året.  
Leieinntektene er på et lavt nivå som delvis inngår i driftskostnader og forefallende 
vedlikeholdsoppgaver for hytten. Under pandemien er leieinntektene naturlig nok gått 
ned i henhold til nedstengning i perioder samt pågående smittevernstiltak nasjonalt og 
lokalt. Fagforeningen har årlig gitt tilskudd til driften av hytten. 
  
Løpende driftsoppgaver omfatter håndtering av forespørsler vedrørende utleie, 
supplering av forbruksvarer og forefallende renholds- og vedlikeholdsarbeid har vært 
fordelt på medlemmer i Hyttestyret (og deres familier) gjennom mange år. 
  
Byggteknisk gjennomgang med verditakst er utført av autorisert takstmann i desember 
2021 med uttalt formål om en tilstandsrapport om fremtidig vedlikehold av hytten. 
I tilstandsrapporten fremkommer det at hytten har et etterslep på vedlikehold og 
modernisering.  
  
Forslag: 
1. Med bakgrunn i tilstandsrapport datert 6. desember 2021 foreslås at det årsmøtet 
bevilger øremerkede midler til modernisering av sanitæranlegget i hyttens underetasje i 
2022. 
Deler av arbeider bør utbedres av autorisert fagpersonell, mens andre deler av denne 
oppgaven kan gjøres på dugnad. Arbeidet kan legges til et tidspunkt på året hvor 
utleieaktiviteten er lav. 
Det foreslåes at årsmøtet gir styret fullmakt til å bevilge penger til å oppgradere 
sanitæranlegget, og at hyttestyret estimerer kostnadsoversikt over dette til styret. 



Arbeidet er påtenkt i 2022 og ferdigstilles i 2022/2023, såfremt at det ikke skulle komme 
uventede hindringer for arbeidet. 
 
2. I tillegg foreslåes at det nedsettes et utvalg med mandatet å gjennomgå og og 
utarbeide en tiltaksplan for oppgradering av foreningshytten. Planen bør gå over flere år, 
og differensiere mellom hvilke oppgaver som kan gjennomføres av dugnadsarbeid versus 
annet arbeid som krever fagkompetanse som f.eks rør- og elektrisk arbeid. Ved 
langtidsplanlegging kan oppgraderingskostnader fordeles over en årrekke. 
Tiltaksplanen kan bli et konstruktivt styringsverktøy og rammeverk for å bevare verdier, 
samt få kartlagt og gjennomført nødvendige tiltak.  
  
Utvalget bør bestå av hyttestyremedlemmer og representanter fra fagforeningens styre i 
samarbeid. Det formålsmessige ved velferdstilbudet som hytten har representert i en 
årrekke, samt økonomiske aspektet for oppgraderingsarbeidet bør skje i åpen dialog og 
med felles forståelse av målsetning og tiltak. Planer og progresjon bør ha god forankring 
utenfor hyttestyret og i vår fagforening. Implisitt i del 2 av forslaget ligger diskusjonen 
om formålet med medlemshytten i fremtiden skal videreføres, eller om justeringer må 
foretas.  
  
På vegne av hyttestyret Kvamsoll 
Bjørn Sagstad 
Steinar Jensen 
Tonje Knutsen 
Stig Helle 
Kenneth Rasmussen 
 
Forslag til innstilling fra styret i Fagforbundet Bergen: 
 
Avvises til fordel for styrets forslag: 
 
Med bakgrunn i takstrapport for Fagforbundet Bergens hytte, Kvamsoll fra desember 
2021 fremkommer det at hytten har store etterslep på vedlikehold og modernisering.  
 
Styret gis fullmakt til å oppnevne et utvalg som skal ta stilling til foreningshyttens 
fremtid. Det må tas en avgjørelse om det er formålsmessig å fremdeles eie og drifte 
hytten som velferdstilbud i fagforeningen, og i denne prosessen bør medlemmene i 
fagforeningen tas med på råd.   
 
Hvis det er tilstrekkelig interesse blant medlemmene i fagforeningen å ha en hytte som 
velferdstilbud, må det tas stilling til om hytten Kvamsoll skal rehabiliteres, og hvem som 
skal ha ansvar for dette. Alternativt, må det legges frem forslag om et velferdstilbud som 
kan tenkes å være nyttig for medlemmene og hvordan en eventuell drift av et nytt 
velferdstilbud skal organiseres. 
 
Hvis utvalget konkluderer med at det ikke lenger er behov for et velferdstilbud i 
fagforeningen, bes utvalget foreslå hva pengene etter et eventuelt salg av hytten skal 
nyttes til for å komme medlemmene i fagforeningen til gode. 



 
Medlemmer fra fagforeningsstyret og hyttestyret skal være representert i utvalget.  
 
Utvalget og styrets innstilling skal behandles på et ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte. 
 
3. Forslag fra Pensjonistutvalget: 

Omorganisering av pensjonistarbeidet i Fagforbundet Bergen 
 
Pensjoniststyret foreslår følgende omorganisering av arbeidet i Fagforbundet Bergen: 
 
1.  Alt faglig arbeid tillegges pensjoniststyret. De 3 gruppene Sentrum, Laksevåg og 
Fyllingsdalen 
     blir egne sosiale grupper. 
     Det avholdes minst 4 årlige medlemsmøter i pensjonistgruppen. 
2.  De 3 sosiale gruppene får sin e utgifter dekket av pensjonistgruppens budsjett. 
     Opparbeidet i kapital beholder gruppene til eget bruk. 
3.  Gruppene sitt medlemskap i Pensjonistforbundet overføres til ny forening i 
Pensjonistforbundet 
     av medlemmer fra Fagforbundet Bergen, Disse vil være personlige medlemmer. 
     Det blir gjensidig styrerepresentasjon i Pensjonistgruppen og foreningen i 
Pensjonistforbundet i                                                             henhold til avtale mellom 
Fagforbundet og Pensjonistforbundet. 
Pensjonistforeningen i Pensjonistforbundet vil ikke være en del av 
fagforbundet Bergen. 
 
Pensjonistutvalgets forslag ble mottatt tre dager etter frist var satt for innkomne 
forslag, men styret i Fagforbundet Bergen innstiller på at årsmøtet skal 
realitetsbehandle forslaget og støtter forslagets innhold 

 
 
 

 


